ALPHA MALE ENERGY BOOSTER

2 hours / AED 800

A restorative two hour treatment beginning with a relaxing Neck, Back and Shoulder Massage complete with a
Herbal Compress. A selection of therapeutic herbs are wrapped in a muslin compress, steamed and applied to
the body in gentle pressing and circular movements inducing relief from stress and fatigue. To finish, a 30 minute
Men’s Executive Facial will rejuvenate tired skin cells and leave skin looking fresh.

GENTLEMEN’S RETREAT

2 hours / AED 890

Begin with a 30 minute Dead Sea Salt Body Scrub or Dead Sea Immersion, where the mineral rich Dead Sea
minerals will effectively target any skin issues and promote healing. Then indulge in a 60 minute Arabian Deluxe
Massage followed by a Deep Cleanse Facial, an intensive 30 minute aromatherapy treatment that incorporates
steaming, extraction and hot towel compresses, together with a facial massage and a freshwater mud mask,
resulting in super clean and fresh skin.

EXECUTIVE INDULGENCE

1 hour 30 minutes / AED 760

Ideal for banishing the uncomfortable tensions of sitting at a desk or jet lag caused by business travel, this
treatment incorporates a 60 minute Executive Moroccan Hammam utilising Eucalyptus scented black soap and a
vigorous exfoliation along with a 30 minute Executive Men’s Facial. Results include renewed and rejuvenated
skin on the face and body, smoother surfaces and a healthy glow.

ENERGY REFORM

60 | 90 | 120 minutes / AED 500 / 690 / 850

A soothing deep tissue massage designed for sports fans and athletes looking to treat tired muscles.
This treatment combines aromatherapy oils with massaging techniques to relieve areas of tension, soothe sore
muscles and increase blood circulation to assist the body’s recovery after any sporting event.

MEN’S EXECUTIVE MASSAGE

60 | 90 | 120 minutes / AED 450 /640 / 830

A full body massage, using relaxing Arabian massage techniques and warm aromatic oil to relieve sore and tense
muscles as well as reduce stress. This treatment is particularly beneficial for any men suffering from ongoing
headaches and encourages a deeper, more restorative sleep.

FAST AND FURIOUS

30 | 40| 60 minutes / AED 330 / 520 / 710

In a rush? This treatment has been designed especially for time-sparse professionals on the go. Even with just 30
minutes to spare, you can enjoy a relaxing massage focusing on the back, neck and shoulders, completed with a
calming scalp rub to release stiffness, reduce stress and ease migraines.

SKIN PURIFY FACIAL FOR MEN

60 minutes / AED 560

Reveal younger skin with a signature facial to improve tired and dull skin. A 60 minute treatment combines a
deep cleanse to sooth, hydrate and rejuvenate tired skin cells with anti-ageing techniques to firm and reduce
stress and age lines on your skin. Finish with a neck and shoulder massage to complete the male spa experience.
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ألفا ميل لتجديد الطاقة

ساعتان  800 /درهم إماراتي

عالج مدته ساعتان لتجديد الطاقة والنشاط يبدأ مع مساج للعنق والظهر واألكتاف يستكمل مع لفائف األعشاب ،حيث
تلف باقة من األعشاب العالجية في ضماد من الشاش وتعالج بالبخار ثم توضع على الجسم مع ضغط طفيف بحركة
دائرية للتخلص من التوتر والتعب .ويختتم العالج بجلسة قناع للوجه لتجديد خاليا البشرة المتعبة ومنح البشرة مظهراً
نضراً.
مالذ الرجل األنيق

ساعتان  890 /درهم إماراتي

يبدأ العالج مع جلسة مدتها  30دقيقة لتقشير لبشرة الجسم بأمالح البحر الميت أو الجلوس في مياه البحر الميت
حيث تقوم مياه البحر الميت الغنية بالمعادن بمعالجة أي مشاكل في البشرة وتعزز الشفاء ،بعد ذلك يمكنك االسترخاء
في جلسة مساج عربي فاخر مدتها  60دقيقة تليها جلسة قناع تنظيف عميق للبشرة وجلسة مكثفة للعالج بالعطور
مدتها  30دقيقة ،وتتضمن هذه الجلسة المعالجة بالبخار وتنظيف البشرة والتدليك بالمناشف الحارة مع تدليك الوجه
وقناع طين المياه العذبة للحصول على بشرة نضرة في غاية النظافة.
ساعة ونصف  760 /درهم إماراتي
باقة االسترخاء لرجال األعمال
الباقة المثالية للتخلص من التوتر الذي يرافق الحياة العملية أو إرهاق السفر .تتضمن هذه الباقة حمام ًا مغربي ًا فاخراً
لمدة ستين دقيقة مع استخدام الصابون األسود المعطر باليوكاليبتوس ،ويتضمن تقشيراً شام ً
ال للبشرة مع عالج
فاخر للوجه مدته  30دقيقة .ويؤدي هذا العالج إلى تجديد حيوية بشرة الجسم والوجه وجعلها أكثر نعومة مع بريق
صحي.
تجديد النشاط

 120 | 90 | 60دقيقة 850/690/500/

مساج لألنشطة العميقة يهدئ األعصاب ،مثالي لعشاق الرياضة والرياضيين الباحثين عن معالجة العضالت المرهقة،
يجمع هذا العالج بين جلسات العالج بالزيوت العطرية وتقنيات المساج إلراحة نقاط التوتر وتهدئة العضالت المتعبة
وتنشيط الدورة الدموية لمساعدة الجسم على التعافي بعد أي نشاط رياضي.
مساج كبار الشخصيات للرجال

 120 | 90 | 60دقيقة  830/640/450/درهم إماراتي

مساج لكامل الجسم باستخدام تقنيات التدليك العربي والزيوت العطرية الدافئة لتخفيف تعب وتوتر العضالت وتخليص
الجسم من التوتر .هذا العالج مثالي ألي رجل يعاني الصداع بشكل مستمر ،فهو يدعم النوم العميق والضروري
للتعافي.
فاست أند فيوريوس ( 60 | 40 | 30دقيقة)

 710/520/330 /درهم إماراتي

هل أنت على عجلة من أمرك؟ صممنا هذا العالج خصيص ًا لرجال األعمال ذوي الوقت الضيق والباحثين عن فسحة
لالسترخاء .يمكنك االستمتاع بمساج االسترخاء حتى لو كان لديك نصف ساعة فقط ،يركز هذا المساج على العنق
والظهر واألكتاف ،ويكتمل مع تدليك فروة الرأس للتخلص من التشنج وتقليل التوتر وتخفيف الصداع.
عالج تنقية بشرة الوجه

 60دقيقة  560 /درهم إماراتي

احصل على بشرة أكثر شباب ًا مع قناع الوجه الخاص بنا والمصمم لتعزيز البشرة المتعبة والبشرة الباهتة .عالج مدته 60
دقيقة يجمع التنظيف العميق لتنعيم وترطيب وتجديد شباب خاليا البشرة المتعبة مع تقنيات مقاومة الشيخوخة
للحصول على بشركة مشدودة وتخفيف التوتر والتجاعيد في البشرة .يكتمل هذا العالج مع مساج للعنق والكتفين
لتجربة سبا رجالية ال تضاهى.
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